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Förändringar i den 
officiella statistiken 

Avser perioden: oktober 2021 – mars 2022 
 

Myndighet Produktkod Produktnamn Beskrivning av ändring 

    

Energimyndigheten EN0201 Kvartalsvisa energibalanser Nedläggning av produkt. Denna 
statistikprodukt kommer ersättas av 
EN0202 Årliga energibalanser (i princip 
en identisk produkt) eftersom denna 
kan ges med en bättre kvalité då det 
finns fler slutanvändarundersökningar 
som ligger till grund för 
sammanställning av en energibalans. 

Jordbruksverket JO0203 Trädgårdsundersökningen Ändring av produktstatus. Produkten är 
inaktiv och har ingen publicering. 

Jordbruksverket JO0116 Får i december Ny produkt. Produkten låg från början 
under produkt JO0103 men passar 
bättre under en egen produkt då själva 
framställningen bygger på en annan 
metod. 

Jordbruksverket JO0103 Lantbrukets djur Ändring av benämning, svenska: 
Lantbrukets djur i juni. Ändring av 
benämning, engelska: Farm animals in 
June. 

Naturvårdsverket MI0308 Avfall, gränsöverskridande transporter Ny produkt. Produkten har funnits 
tidigare, men kvalificerar sig nu som 
officiell statistik då den är såväl 
återkommande anslagsfinansierad 
som återkommande europeisk 
statistik. 

Naturvårdsverket MI0309 Avfall, elutrustning och batterier Ny produkt. Produkten har funnits 
tidigare, men kvalificerar sig nu som 
officiell statistik då den är såväl 
återkommande anslagsfinansierad 
som återkommande europeisk 
statistik. 

SCB LE0101 Undersökningarna av 
levnadsförhållanden 

Ändring av kortnamn, svenska: ULF           
Ändring av engelsk benämning och 
kortnamn: Statistics on Income and 
Living Conditions (SILC). 

SCB 
Staben 
Sektionen för kvalitet och nationell samordning  
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Myndighet Produktkod Produktnamn Beskrivning av ändring 

    

SCB HE0201 Hushållens utgifter Ändring av produktstatus till Aktiv. 
Insamling pågår 2021. Publicering sker 
2022. 

SCB LE0201 Jämställdhetsstatistik Ändring/justering av klassificering, 
syfte, användare, departement. 

SCB UF0315 Innovationsverksamhet i Sverige Ändring av benämning, svenska: 
Innovation i företagssektorn. 

SCB BE0103 Hushålls- och bostadsräkning, Census Ändring av benämning, svenska: 
Registerbaserad folk- och 
bostadsräkning, Census. Ändring av 
benämning, engelska: Register-based 
Population and Housing Census 

SCB AM0403 Arbetskraftsundersökningarna, tidigare 
definitioner 

Ny produkt. I och med den nya 
ramlagen som styr AKU finns det ett 
tidsseriebrott i undersökningen. Det har 
därför beslutats att ha två produktsidor 
för undersökningen, en för aktuell 
statistik och en för tidigare definitioner. 

SCB NV0124 Ekonomisk statistik på kvartal Ny produkt. Statistiken ska kvartalsvis 
belysa utvecklingen av företagens lager 
med fördelning på lagertyper, 
investeringar och resultaträkning, såväl 
totalt som uppdelat på branscher. 

SCB PR0502 Faktorprisindex för byggnader (FPI) Ändring av svensk benämning och 
kortnamn: Byggkostnadsindex (BKI). 
Den engelska benämningen ändras 
inte. 

Skogsstyrelsen JO0501 Sysselsättningsstatistik för det 
storskaliga skogsbruket 

Ändring av benämning, svenska: 
Sysselsättning i skogsbruket 
Ändring av benämning, engelska: 
Employment in forestry 

Skogsstyrelsen JO0312 Bruttoavverkning Ändring av benämning, svenska: 
Avverkning. Ändring av benämning, 
engelska: Felling. Ändringen gäller 
fr.om. 2022-05-01. 

Skolverket UF0139 Etablering på arbetsmarknaden och 
fortsatta studier efter gymnasieskolan 

Ändring av produktstatus till Aktiv och 
Publicering då produkten kommer att 
börja publiceras i oktober 2022. 

Socialstyrelsen HS0116 Statistik om kommunala hälso- och  
Sjukvårdsinsatser 

Ändring av produktkod till HS0207. 
Produkten finns inom statistikområde 
02 Hälso- och sjukvård, men tidigare 
har den varit kodad inom 
statistikområde 01Hälsa och 
sjukdomar. 

Trafikanalys TK1001 Fordonsstatistik Ändring av benämning, svenska: 
Fordon 
Ändring av benämning, engelska: 
Vehicles 

 


